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NOVIDADES 
EVOLUTIVAS 

IMPORTANTES
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TECIDO EPITELIAL
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O que é tecido epitelial?

Camada organizada de células que geralmente 
separa compartimentos corporais de 
composição química diferente.
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Características principais:

É uma camada contínua de células.

As células possuem um polaridade apical-
basal.

As células repousam em uma lâmina basal.

As células são conectadas por junções 
intercelulares.
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GASTRULAÇÃO
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O que é gastrulação?

É uma etapa importante do desenvolvimento 
embrionários dos EUMETAZOA.

Nela são formados 2 folhetos germinativos: 
endoderme e ectoderme.

É formada uma cavidade, o ARQUÊNTERO, 
que dará origem ao trato digestório.
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ESQUELETOS
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Podem ser:

Hidráulicos

Sólidos

12



Outras novidades 
importantes:

MUSCULATURA

SISTEMA NERVOSO

CAVIDADE DIGESTÓRIA

ÓRGÃOS SENSORIAIS
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CNIDARIA
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Quem são os Cnidaria?

Cerca de 11.000 espécies viventes.

Grupo mais basal dos Eumetazoa

Origem no Pré-Cambriano

O táxon inclui as anêmonas, corais, gorgônias, 
águas-vivas, caravelas, hidrozoários  e afins.
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Classificação de Cnidaria (Segundo Marques & Collins, 
2004):

Anthozoa
   Octocorallia    
   Hexacorallia    
   Ceriantipatharia    

Medusozoa
Hydrozoa    
    Hydroidolina    
    Trachylina    
Scyphozoa    
    Discomedusae    
Cubozoa    
Staurozoa    
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Água-viva (Rhizostomae)

Scyphozoa:

17

Aurelia sp., outra água-viva (Semaeostomae)

Scyphozoa:
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Cubozoa:

Carybdea sivickisi, uma cubomedusa
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Hydrozoa:

Obelia sp., um hidrozoário colonial, 
em detalhe  a forma medusóide.
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Hydrozoa:

Hydra, um dos poucos  hidrozoários solitários
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Hydrozoa:

Millepora sp., o coral-de-fogo
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Hydrozoa:

Physalia sp., a caravela, um 
sifonóforo colonial.

23

Anthozoa:

Anêmona-do-mar (Actiniaria)
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Anthozoa:

 Detalhe de um coral hermatípico (Scleractinia)
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Anthozoa:

Gorgônia (Gorgonacea)
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Anthozoa:

Cerianthus sp. (Ceriantharia)
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Formas básicas dos cnidários:
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Forma polipóide:

Mais diversificada que a forma medusóide.

Bentônicos e sésseis.

Podem formar colônias de extensão variável.

Ocorre em todas os táxons de Cnidaria.
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Corte 
longitudinal 
em um 
pólipo de 
Hydra sp.
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Forma medusóide:

Morfologia pouco variável.

Pelágicas e planctônicas.

Presentes em todos os Cnidaria, menos 
Anthozoa.

Estrutura do corpo semelhante à descrita para 
os polipóides.
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Esquema de uma sifomedusa
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Estrutura do Corpo
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Conjunto de células epitélio-musculares
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Rede nervosa de uma anêmona
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Nematocisto não disparado
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Cnidos
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Características gerais:

Metazoários  DIPLOBLÁSTICOS,  com 
ECTODERME e ENDODERME separados 
por  uma MESOGLÉIA acelular,  ou  por  um 
MESÊNQUIMA parcia lmente  ce lu lar 
derivado principlamente da ectoderme.

Simetria  radial,  frequentemente  modificada 
como  birradial  ou  quadriradial;  o  eixo 
principal do corpo e oral-aboral.
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Características gerais:

Possuem  estruturas  urticantes  ou  adesivas 
únicas  chamadas  CNIDOS;  cada  cnido  é 
produzido  e  abrigado  em  uma  célula,  o 
CNIDÓCITO.  Os  tipos  mais  comuns  de 
cnidos são chamados NEMATOCISTOS.

Uma única cavidade no corpo, a CAVIDADE 
GASTROVASCULAR (ou  CELÊNTERO), 
de origem endodérmica.
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Características gerais:

A cavidade  gastrovascular  é  saculiforme  ou 
ramificada,  mas  posssui  uma  única  abertura 
que serve tanto como boca quanto como ânus.

Não  possui  cabeça,  s i stema  ner vosos 
centralizado  ou  ainda  sistemas  conspícuos 
para trocas gasosas, excreção ou circulação.

O  Sistema  nervoso  é  uma  simples  rede 
nervosa.
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Características gerais:
A musculatura  é  formada  por  cé lu las 
epiteliomusculares, derivadas da ectoderme e 
endoderme;  são  as  células  musculares  mais 
primitivas nos EUMETAZOA.

Exibem na maioria dos casos uma alternância 
de  formas  POLIPÓIDES  assexuadas  e 
gerações  MEDUSÓIDES  sexuadas,  mas  há 
muitas variações nesse esquema básico.

A larva  e  tipicamente  uma  PLÂNULA 
(ciliada, de vida livre, gastrular).
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MEDUSOZOA
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Quem são os Medusozoa?

Cnidários com fase medusóide no seu ciclo de 
vida.

Simetria tetrâmera.

DNA mitocondrial linear.
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Principais táxons:

Hydrozoa
    Hydroidolina    
    Trachylina    

Scyphozoa
    Discomedusae    

Cubozoa
Staurozoa
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HYDROZOA

47

Quem são?

Cerca de 2700 espécies.

Predominantemente coloniais.

Hidróides, caravelas e corais-de-fogo.

Único grupo com representantes na água 
doce.
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Características gerais:

Mesogléia acelular

Gastroderme desprovida de cnidócitos

Gônadas epidérmicas ou, se forem 
gastrodérmicas, os gametas são liberados 
diretamente para o meio externo
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Colônia de 
Obelia sp.
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Millepora  sp. (coral-de-fogo)
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Detalhe de  Millepora  sp.
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Exemplos de 
hidrozoários
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Anthomedusae

Hydra, um dos poucos  hidrozoários solitários
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Leptomedusae

Obelia sp., um hidrozoário colonial, 
em detalhe  a forma medusóide.
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Milleporina

Millepora sp., o coral-de-fogo
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Gonionemus sp.

Trachylina
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Siphonophora

Physalia sp., a caravela, um 
sifonóforo colonial.
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Velella sp.

Chondrophora
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Reprodução
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SCYPHOZOA
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Quem são?

Cerca de 215 espécies.

São as chamadas águas-vivas.

Possuem a cavidade gastrovascular dividida 
em 4.
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Principais táxons
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Cubozoa:

Carybdea sivickisi, uma cubomedusa
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Coronatae

Nausithoe aurea
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Aurelia sp., outra água-viva

Semaeostomae:
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Rhizostomae:
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Phyllorhiza punctata
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Vista superior de uma sifomedusa
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Esquema de uma sifomedusa
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Natação em Aurelia aurita
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Alimentação

Cnidários são essencialmente carnívoros

Podem ser desde micrófagos até formas que 
capturam peixes e crustáceos de tamanho 
considerável

Muitas espécies possuem ZOOXANTELAS
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Reprodução
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MYXOZOA
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Quem são?

Animais considerados como Protistas até 
recentemente.

1.300 espécies.

Parasitas de peixes e invertebrados.

Causadores da “doença do corropio” e “doença 
proliferativa dos rins” típicas de salmonídeos.
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Chloromyxum sp.

Myxobolus sp.

Henneguya sp.

Myxidium sp.
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ANTHOZOA
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Quem são?

Anêmonas, corais, gorgônias etc.

Cerca de 6.000 espécies.

Exclusivamente marinhos.

Bentônicos sésseis ou sedentários.
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Exemplos
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Tubipora musica

Stolonifera
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Heliopora coerulea

Helioporacea

92



Carijoa riisei

Telestacea
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Alcyonium  sp.

Alcyonacea

94



Renilla  sp.

Pennatulacea
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Zoantidea

Zoanthus sociatus
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Actiniaria

Anêmona-do-mar
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Antipatharia
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Ceriantharia

Cerianthus sp.
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Scleractinia

 Detalhe de um coral hermatípico 
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Corallimorpharia

Ricordea florida
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Características gerais:

Polipóides sem fase medusóide.

Possuem uma faringe.

8 tentáculos ou em múltiplos de 6.

Tentáculos com expansões do celêntero.

Cnidos na epiderme e gastroderme.
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Característica gerais:

Mesênquima espesso.

Corpo dividido em mesentérios (septos) 
longitudinais.
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Actiniaria
Pólipos solitários e geralmente grandes

Tamanho variável, geralmente entre 1,5 e 
5,0cm

Reprodução assexuada por laceração pedal e 
fissão longitudinal

Reprodução sexuada: dióicas e hermafroditas

Gônadas na gastroderme dos mesentérios
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Corte longitudinal de uma anêmona-do-mar
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Corte transversal de uma anêmona-do-mar
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Alcyonaria

Possuem sempre 8 tentáculos, muitas vezes 
pinados.

Coloniais

Esqueleto interno
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Carijoa riisei

Telestacea

109

110



Scleractinia

Coloniais ou solitários

Pólipos pequenos, geralmente medindo entre 
1 e 3 mm de diâmetro

Esqueleto de carbonato de cálcio

Geralmente possuem zooxantelas
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Corte 
longitudinal de 
um pólipo de 
coral 
hermatípico
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Recifes de coral

114



115

116



117

Filogenia dos Cnidaria
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